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موجز المستجدات 
السودان: تحديث عاجل عن الفيضانات رقم 07 (18 أغسطس

(2021

الملخص

أفادت التقا�ير بهطول أمطار غ�يرة وسيول حتى اآلن � 11 والية من أصل 18 والية � أنحاء البالد
حتى اآلن. وتشمل الواليات المتضررة: الج�يرة والقضارف والخرطوم وشمال كردفان والشمال ونهر

النيل وسنار وجنوب دارفور وجنوب كردفان وغرب دارفور والنيل األبيض.

وتأثر أكثر من 55,000 شخص � جميع أنحاء البالد باألمطار الغ�يرة والفيضانات وذلك حتى 17
أغسطس 2021. فقد تضرر ما مجموعه 3,380 منزًال ودمر 6,270 منزًال وتأثر عدد غير مؤكد من البنى

التحتية العامة واألراضي الزراعية. وستجرى م�يد من التقييمات � واليات الج�يرة والقضارف والشمالية
والنيل األبيض للتحقق من االحتياجات وعدد األشخاص المتأث�ين.

نفد مخزون إمدادات اإلغاثة � مجاالت المياه والمرافق الصحية والنظافة والمآوي والمواد غير
الغذائية والتعليم وحماية الطفولة والعنف القائم على النوع االجتماعي. وجرى تقديم ما مجموعه 614

مليون دوالر للعمل اإلنسا� � السودان. ويشمل ذلك 466 مليون دوالر لخطة االستجابة اإلنسانية �
السودان لعام 2021، والتي طالبت بتقديم 1.9 مليار دوالر.

ويدعم صندوق السودان اإلنسا� االستجابة للفيضانات. وقد خصصت 3.1 مليون دوالر لعشر منظمات غير حكومية ش�يكة � 10 واليات لتمويل استجابة عاجلة ألي حاالت طوارئ،
بما � ذلك الفيضانات. وباإلضافة إ� ذلك جرى تخصيص ما يقرب من 7 ماليين دوالر أل�بع وكاالت تابعة لألمم المتحدة لشراء مخزون الطوارئ لخطوط اإلمداد. كما هناك 3.5

مليون دوالر أخرى متاحة لالستجابة العاجلة. وصندوق السودان اإلنسا� هو صندوق قطري مشترك متعدد المانحين يديره مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية � السودان تحت قيادة
منسق الشؤون اإلنسانية. وهو يتلقى مساهمات غير مخصصة من المانحين � صندوق واحد يستخدم للعمليات اإلنسانية الجا�ية واالستجابة لحاالت الطوارئ الجديدة. ويسمح

الصرف الس�يع ألموال صندوق السودان اإلنسا� للشركاء التشغيليين بالعمل بسرعة وبط�يقة فعالة و� الوقت المناسب لتوفير المساعدات العاجلة المنقذة للحياة ألولئك األشخاص
األكثر عرضًة للمخاطر.

والية الج�يرة

بين منتصف يوليو ومنتصف أغسطس تأثر أكثر من 6,500 شخص (1,300 أسرة) باألمطار الغ�يرة والفيضانات � محلية القطينة بوالية النيل األبيض ومحليتي الحصاحيصا
والقرشي باإلضافة إ� مناطق أخرى بوالية الج�يرة. ويقوم الشركاء � المجال اإلنسا� بإجراء التقييمات وتقديم المساعدات للمتأث�ين.

ويُقّدر عدد سكان والية الج�يرة بأكثر من 5.3 مليون نسمة يحتاج أكثر من 17 � المائة منهم إ� مساعدات إنسانية وذلك وفًقا لوثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية بالسودان
لعام 2021. فهناك أكثر من 903,000 شخص � أزمة وما يفوقها من مستويات األمن الغذا� بين يونيو وسبتمبر 2021 وذلك وفًقا ألحدث تق�ير للتصنيف المتكامل لمراحل األمن

الغذا�.

والية القضارف

تأثر أكثر من 1,080 شخًصا (216 عائلة) � 12 أغسطس باألمطار الغ�يرة والفيضانات � محليات باسوندة والمفازة والرهد والبطانة بوالية القضارف. كما دمرت الفيضانات جسرًا
ووردت أنباء عن نفوق عدد غير معروف من الماشية بسبب األمطار الغ�يرة. وتحتاج المجتمعات المتضررة إ� المآوي وإمدادات المواد غير الغذائية وإ� الغذاء وإ� الخدمات

الصحية وللتغذية ومساعدات المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية.

ويعيش أكثر من 590 ألف شخص � المناطق المتضررة من الفيضانات � محليات باسوندة والمفازة والرهد والبطانة ويحتاج أكثر من 39 � المائة منهم إ� المساعدات اإلنسانية
وفًقا لوثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية � السودان لعام 2021. ويعا� أكثر من 128,800 شخص � هذه المناطق من األزمة وما يفوقها من مستويات األمن الغذا� بين

يونيو وسبتمبر 2021 وفًقا ألحدث تق�ير للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�.

الوالية الشمالية

بين 5-7 أغسطس تأثر أكثر من 7,500 شخص (1,500 أسرة) باألمطار الغ�يرة � محليات دنقال ودلقو والدبة وحلفا والبرقيق ومروي والقولد بالوالية الشمالية. وبحسب تقييم أجرته
جمعية الهالل األحمر السودا� فقد تضرر أكثر من 150 مرحاضاً بسبب األمطار الغ�يرة. ويتحقق الهالل األحمر السودا� ومفوضية العون اإلنسا� � الوالية الشمالية من هذه األرقام.

ويقدر عدد سكان الوالية الشمالية بأكثر من 970,000 شخص 44 � المائة منهم بحاجة إ� مساعدات إنسانية وفًقا لوثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية � السودان لعام
2021. حيث يعيش أكثر من 143,000 شخص � الوالية � أزمة وما يفوقها من مستويات األمن الغذا� بين يونيو وسبتمبر 2021 وذلك وفًقا ألحدث تق�ير للتصنيف المتكامل

لمراحل األمن الغذا�.

والية النيل األبيض

ُ

(١٨ أغسطس ٢٠٢١)
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تأثر أكثر من 2,745 شخًصا (549 أسرة) � 16 أغسطس 2021 باألمطار الغ�يرة � محلية ُقلي بوالية النيل األبيض. وبحسب ما ورد فقد تأثرت مدرستان هناك. ومن المقرر إجراء
تقييم مشترك بين الوكاالت لتقييم المناطق المتضررة من الفيضانات.

ويُقدر إجما� عدد سكان محلية ُقلي بأكثر من 384,000 نسمة يحتاج أكثر من 43 � المائة منهم إ� مساعدات إنسانية وذلكم وفًقا لوثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية �
السودان لعام 2021. ويعيش حوا� 60 ألف شخص � محلية ُقلي � األزمة وما يفوقها من مستويات األمن الغذا� بين يونيو وسبتمبر 2021 وفًقا ألحدث تق�ير للتصنيف

المتكامل لمراحل األمن الغذا�.

أبرز األحداث 
ستضمن خطة التأهب للسودان لعام 2021 إيصال المعونات � الوقت المناسب

إ� حوا� 540,000 شخص يمكن أن يتأثروا بالفيضانات وتفشي األمراض
والنزاع � عام 2021

قامت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين وشركاؤها بمراجعة خطة
االستجابة لالجئين � السودان حتى ديسمبر 2021 متضمنة التأهب واالستجابة

لمواجهة الفيضانات � والية النيل األزرق

ُسجل أكثر من 46,000 الجئ إثيو� من إقليم التيقراي اإلثيو� � شرق السودان
ووصل حوا� 7,400 الجئ إثيو� إ� والية النيل األزرق

على الرغم من التوقعات المواتية للموسم الزراعي يرجح أن يؤثر االرتفاع الشديد
� أسعار اإلمدادات الزراعية على المساحات المزروعة وغالت المحاصيل -

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

جمع صندوق السودان اإلنسا� � عام 2020 مبلغ 72.6 مليون دوالر أم�يكي
استخدمت لدعم 7.6 مليون شخص من األشخاص األكثر عرضة للمخاطر

(١٩ يوليو ٢٠٢١)

األرقام الرئيسية

نسمة يعانون من عدم األمن
الغذا� الحاد

األشخاص المستهدفون
بالمساعدات (2021)

النازحونالالجئون

عدد األشخاص المصابين
بفيروس كورونا المستجد

حالة وفاة متعلقة بفيروس
كورونا المستجد

الجئون من التقراي - المصدر
UNHCR

أشخاص تلقوا المساعدات، يناير-
مارس 2021
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لألتصال بنا
باوال ايمرسون

رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
بالسودان

  emersonp@un.org
 

جيمس ستيل
رئيس قسم االتصال وإدارة المعلومات

  steel@un.org
 

عالمبيك تاشتانكلوف
رئيس قسم إعداد التقا�ير
  tashtankulov@un.org

 

االستجابة للطوارئ 
خطة تأهب السودان لعام 2021

تستمر االحتياجات اإلنسانية � االزدياد � جميع أنحاء البالد � السنة الثانية من التحول السياسي � السودان مدفوعة باالشتباكات المسلحة المحلية والعنف القبلي والنزوح
والصدمات والمخاطر المناخية وتفشي األمراض التي عرقلت وسائل عيش األسر األكثر عرضة للمخاطر وتفاقم عدم استتباب األمن الغذا� ومخاطر سوء التغذية والحماية. ويتفاقم
الوضع بسبب األزمة االقتصادية إ� جانب اآلثار االجتماعية واالقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد وعدم االستقرار السياسي. و� عام 2020 شهد السودان أسوأ فيضانات منذ

(١٩ يوليو ٢٠٢١)
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أضرار فيضانات ق�ية ود مختار بالخرطوم (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،
(2020

عقود أثرت على حوا� 900,000 شخص. ودمر حوا� 79,400 منزل كما تضرر 92,500 منزل و560
مدرسة.

وفًقا لتوقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (اإليقاد) ستهطل أمطار غ�يرة إ� غ�يرة جًدا
على معظم مناطق السودان وغرب إثيوبيا ومعظم تجمع كارا موجا (أوغندا وجنوب السودان وكينيا

وإثيوبيا) � المدة من يونيو إ� سبتمبر. ويمكن أن يؤدي هذا إ� سيول وفيضانات نه�ية � السودان.
واستناًدا إ� الدروس المستفادة من السنوات السابقة وتوقعات هطول األمطار فوق المعتادة � معظم

أقطار السودان وحوض النيل، وضعت األمم المتحدة وشركاؤها خطة السودان للتأهب لعام 2021
لضمان تقديم المساعدات � حينها. وتستهدف الخطة حوا� 540,000 شخص - بناًء على متوسط

الخمس سنوات - والذين يمكن أن يتأثروا بالفيضانات وتفشي األمراض والنزاع � عام 2021.
واالحتياجات المتوقعة هي المياه والمرافق الصحية والنظافة والمآوي والمواد غير الغذائية والمساعدة
� الحماية - ال سيما من العنف القائم على النوع االجتماعي. والمخزونات الحالية ليست كافية لتغطية
االحتياجات المتوقعة لموسم األمطار. حيث تُستخدم مخزونات الطوارئ لالستجابة الحتياجات النازحين

بسبب النزاعات األخيرة � بعض الواليات مما ي�يد من استنزاف المخزونات ويؤثر على قدرة استجابة
الشركاء اإلنسانيين.

ويعد التخ�ين المسبق لمواد اإلغاثة المنقذة للحياة وتجديدها � المحليات التي يصعب الوصول إليها
أمر بالغ األهمية حيث يتعذر الوصول إليه عبر الطرق غير السالكة خالل موسم األمطار. ولذا تدعو

البرمجة المنتظمة والعاملون � المجال اإلنسا� لتوفير التمويل المبكر والمرن للمساعدة � تلبية
احتياجات هؤالء األشخاص األكثر عرضة للمخاطر. � عام 2021 قدم صندوق السودان اإلنسا� 7 ماليين دوالر للتخ�ين المسبق لإلمدادات.

وستنفذ االستجابة اإلنسانية � إطار خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021 مع التركيز على تقديم المساعدات المنقذة للحياة متعددة القطاعات لألشخاص المتأث�ين باألزمات � أنحاء
البالد. وستوجه االستجابة � إطار االستجابة للطوارئ للف�يق القطري اإلنسا� وإجراءات التشغيل الموحدة لتمكين استجابة طارئة متماسكة وقائمة على المبادئ و� الوقت

المناسب.

وسيعمل المجتمع اإلنسا� مع اللجنة الفنية المشتركة لمهام الفيضان التي تقودها الحكومة لضمان التنسيق الفعال لتخطيط االستجابة واألنشطة. باإلضافة إ� ذلك قامت
مجموعات التنسيق المشتركة بين القطاعات بتعيين نقاط اتصال لالستجابة للفيضانات لدعم تنسيق االستجابة لموسم األمطار بالتعاون مع النظراء الحكوميين � الوزارات ذات الصلة

على المستويين القومي ودون القومي. ولتع�يز القدرة على االستجابة نظم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) دورات تد�يبية لبناء القدرات لموظفي االستجابة
للطوارئ الحكومية � تنسيق االستجابة وتقييم االحتياجات اإلنسانية والمبادئ اإلنسانية. وقد جرت تغطية إجما� 15 والية كما تلقى 390 شخًصا تد�يًبا يهدف إ� تغطية البالد

بأكملها بحلول نهاية أغسطس 2021.

تسجيل الالجئين اإلثيوبيين � أم راكوبة (مفوضية األمم المتحدة لالجئين /
أحمد كوار�)

االستجابة للطوارئ 
مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين وشركاؤها يراجعون

خطة االستجابة لالجئين اإلثيوبيين في السودان

مع استمرار قدوم الالجئين من إقليم تقراي اإلثيو� � بحثهم عن مالذ � السودان قامت مفوضية
األمم المتحدة لشئون الالجئين وشركاؤها بمراجعة تدفق الالجئين للسودان وفًقا لخطة استجابة إثيوبيا

التي جرى إطالقها � نوفمبر 2020. وتوسع الخطة المنقحة اإلطار الزمني للخطة إ� 31 ديسمبر
2021 ويتضمن تكاليف التأهب واالستجابة للفيضانات وتكاليف االستجابة � والية النيل األزرق. وقد
زادت المتطلبات المالية بمقدار 33 مليون دوالر أم�يكي مما رفع التكلفة اإلجمالية للخطة إ� حوا�

182 مليون دوالر بينما كان المخطط هو لعدد 120,000 الجئ يصلون حتى نهاية العام. ونالت الخطة
تمويًال بنسبة 47 � المائة حتى 30 يونيو، وفًقا ألحدث تحديث لتمويل وضع الطوارئ اإلثيوبية.

معلومات أساسية

� نوفمبر 2020، أدى النزاع � إقليم تقراي اإلثيو� إ� تدفق عشرات اآلالف من الالجئين اإلثيوبيين
إ� شرق السودان. حيث كان الالجئون يصلون إ� واليتي كسال والقضارف بمعدل ي�يد عن 2,700 شخص � اليوم.

وتعمل فرق مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين على األرض مع المعتمدية السودانية لشئون الالجئين والسلطات المحلية والشركاء لرصد وتعبئة الموارد لتقديم المساعدات
المنقذة للحياة مثل المآوي والغذاء والمياه والمرافق الصحية والصحة والتعليم آلالف الالجئين.

ومع بداية موسم األمطار تسببت عواصف شديدة مصحوبة ب�ياح عاتية � إلحاق أضرار بالمآوي والبنية التحتية � مستوطنتين - أم راكوبة وُطنيدبة. والمفوضية وشركاؤها � سباق
مع الزمن والطبيعة حيث قد تشتد العواصف وتزداد الفيضانات سوًءا � األسابيع المقبلة، ويطالبون بتقديم دعم إضا� يسمح بتحسينات البنية التحتية للمعسكرات، وبناء مالجئ

تقليدية أكثر ديمومة للعائالت التي تعيش � المعسكرات. وباإلضافة إ� ذلك تعمل مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين وشركاؤها على �يادة الدعم � القطاعات الحيوية
األخرى مثل المياه والمرافق الصحية والحماية والصحة، وبناء وإعادة تأهيل الطرق لضمان الوصول طوال موسم األمطار، وحفر أنظمة الصرف لتقليل مخاطر الفيضانات.

(١٩ يوليو ٢٠٢١)

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freliefweb.int%2Fsites%2Freliefweb.int%2Ffiles%2Fresources%2FSudan%2520-%2520Ethiopian%2520Emergency%2520Situation%2520-%2520Funding%2520Update%2520%252830%2520June%25202021%2529.pdf&data=04%7C01%7CNASRULLA%40unhcr.org%7C9309667d6c7b4dd1a12908d9476bd188%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C1%7C637619350667766325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=waPhKc7hKQ%2BmInJ5mYDD53%2FGkQAk4mFGYWjpFAoaXpg%3D&reserved=0
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جرى التسجيل عبر القياسات الحيوية (بايومت�يًا) ألكثر من 46,000 الجئ إثيو� من تقراي � شرق السودان حتى 1 يوليو 2021. � والية النيل األزرق وصل حوا� 7,400 الجئ
إثيو� من إقليم بني شنقول ُقُمز، فرارًا من نزاع عر� ويحتاجون أيًضا إ� المساعدات.

وحتى يوليو 2021 يستضيف السودان أكثر من 1.1 مليون الجئ من جمهو�ية جنوب السودان وإ�يت�يا وجمهو�ية إف�يقيا الوسطى وإثيوبيا ودول أخرى. وتواجه البالد تحديات
متعددة بما � ذلك أكثر من 300 � المائة من التضخم السنوي ونقص الوقود. ووفًقا آلخر تق�ير عن تصنيف مراحل األمن الغذا� الدو� فإن مستويات عدم استتباب األمن الغذا�

هي األعلى على اإلطالق � السودان. وتقدر اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 2021 أن أكثر من 13.4 مليون شخص بحاجة إ� المساعدات، بما � ذلك أكثر من مليون
الجئ.

لم�يد من المعلومات، اقرأ الخطة المنقحة:

(Inter-Agency Refugee Emergency Response Plan - Sudan: Refugee Influx from Ethiopia, November 2020 to December 2021 (Revision, May 2021

مزارعات نازحات يحصدن محاصيلهن � والية النيل األزرق (منظمة األغذية
والزراعة، 2021)

التنبؤ 
الفاو: ارتفاع أسعار اإلمدادات الزراعية قد يؤثر على موسم

الحصاد

على الرغم من التوقعات المواتية للموسم الزراعي لهذا العام فمن المرجح أن يؤثر االرتفاع الشديد �
أسعار اإلمدادات الزراعية على المساحات المزروعة والمحاصيل الزراعية. ويرجع ذلك إ� التضخم

المستمر واحتياطيات العمالت األجنبية المتضائلة التي تعرقل الواردات. باإلضافة إ� ذلك، أدى اإللغاء
الكامل لدعم الوقود � يونيو إ� تقييد وصول المزارعين إ� الوقود، مما أثر على القطاعات شبه اآللية

والمروية، والتي تمثل � المتوسط حوا� نصف إجما� إنتاج الحبوب.

قالت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) � تحديثها القطري الصادر حديًثا عن النظام
العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن األغذية والزراعة للسودان، إن زراعة محاصيل 2021 للحصاد ابتداًء
من أكتوبر جا�ية بشكل جيد. يتميز موسم األمطار من يونيو إ� سبتمبر ببداية مبكرة � بداية مايو.

استمر هطول األمطار عند مستويات أعلى من المتوسط. وأشارت تقديرات األقمار الصناعية �
منتصف شهر يونيو إ� وجود فوائض تراكمية � هطول األمطار على معظم مناطق المحاصيل، ووفًقا

ألحدث توقعات الطقس لمنتدى توقعات المناخ � القرن األف�يقي فإنه من المتوقع أن تكون األمطار
الموسمية أعلى من المتوسط � جميع أنحاء البالد. إذا تحققت هذه التوقعات وكان تو�يع األمطار مؤاتًيا، فإن هطول األمطار الغ�يرة سيعزز غلة المحاصيل. ومع ذلك سيكون هناك

خطر متزايداً من حدوث فيضانات، ال سيما � المناطق المنخفضة والنه�ية على طول نهر النيل وروافده.

أسعار الحبوب عند مستويات عالية بشكل استثنا�

من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية ويظل توفر الغذاء والحصول عليه محدوًدا بسبب تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد وتأثير فيضانات عام 2020. سيؤدي ذلك إ�
تدهور األمن الغذا� للمزارعين السودانيين، وال سيما أصحاب الحيازات الصغيرة واألسر األكثر عرضة للمخاطر الذين ال يستطيعون شراء الغذاء ألسرهم أو اإلمدادات الزراعية الالزمة

الستئناف الزراعة. يعمل حوا� 58 � المائة من السكان � السودان � القطاع الزراعي.

أدى االنخفاض الكبير � قيمة الجنيه السودا� من 55 جنيه سودا� / دوالر أم�يكي إ� 375 جنيه سودا� / دوالر أم�يكي � أواخر فبراير إ� تقليل الفجوة بين أسعار الصرف
الرسمية والسوق الموازي، مما أدى إ� تخفيف الضغوط األولية. وتسبب ذلك � انخفاض أسعار الذرة الرفيعة والدخن � بعض األسواق بنسبة تصل إ� 15 � المائة بين فبراير

وأب�يل (نشرة رصد وتحليل أسعار الغذاء الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة). بعد ذلك، استأنفت األسعار اتجاهها التصاعدي الذي بدأ � أواخر عام 2017، حيث ارتفعت بنسبة 5-
15 � المائة � مايو مع استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية � السوق الموازي من 393 جنيه سودا� / دوالر أم�يكي � أب�يل إ� 436 جنيه سودا� / دوالر أم�يكي � مايو.

واستقرت أسعار القمح – معظمه مستورد - � أب�يل ومايو � بعض األسواق حيث أدى توفر المحاصيل المحلية � مارس إ� �يادة توفر السوق. وكانت أسعار الحبوب � مايو
مرتفعة بشكل استثنا� - حوا� ضعف سعر العام الماضي - ويرجع ذلك أساًسا إ� ضعف العملة المحلية وارتفاع أسعار الوقود واإلمدادات الزراعية، مما أثر على تكاليف اإلنتاج

والنقل.

تأثر وضع األمن الغذا� بصدمات متعددة

وفًقا لنتائج التحليل األخير للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�، يُقدر أن حوا� 9.8 مليون شخص (21 � المائة من السكان الذين جرى تحليلهم � المسح) يعانون من عدم
استتباب األمن الغذا� الشديد � المدة من يونيو إ� سبتمبر 2021. وهذا يشمل حوا� 7.1 مليون شخص � مرحلة األزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن

الغذا�) و2.7 مليون شخص � مستويات الطوارئ من عدم استتباب األمن الغذا� الحاد (المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�). و� حين أن العدد اإلجما�
لألشخاص الذين يعانون من عدم استتباب األمن الغذا� الحاد مشابه لتقدير األشخاص الذين يعانون من عدم استتباب األمن الغذا� � عام 2020، فإن عدد األشخاص الذين يُقدر

أنهم � مرحلة الطوارئ أعلى بأكثر من 20 � المائة مما يشير إ� �يادة � شدة عدم استتباب األمن الغذا�.

(١٩ يوليو ٢٠٢١)

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freliefweb.int%2Freport%2Fsudan%2Finter-agency-refugee-emergency-response-plan-sudan-refugee-influx-ethiopia-november&data=04%7C01%7CNASRULLA%40unhcr.org%7C9309667d6c7b4dd1a12908d9476bd188%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C1%7C637619350667776282%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rACHZynaY%2B3G11ELqXbxIzduh4cLXAgQkenyPd%2FDv4I%3D&reserved=0
https://reliefweb.int/report/sudan/giews-country-brief-sudan-29-june-2021
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-ipc-acute-food-insecurity-analysis-april-2021-february-2022-issued-may-2021
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تتمثل األسباب الرئيسية للتحديات التي يواجهها االقتصاد الكلي � انتشار تضخم الغذاء والمواد غير الغذائية واألثر المستمر للفيضانات � عام 2020 على وسائل العيش وتصاعد
العنف بين المجتمعات المحلية � غرب إقليم دارفور الكبرى و� شرق جنوب كردفان وشمال كردفان وواليات النيل األزرق. وحتى اآلن تلقت حوا� 22 � المائة من المجتمعات
المحلية المتأثرة باآلثار المدمرة لفيضانات 2020 مساعدات من الحكومة والجهات الفاعلة اإلنسانية، وفًقا لمنظمة األغذية والزراعة. وهناك حاجة ماسة إ� م�يد من المساعدات،

وهناك حاجة إ� أموال إضافية للحفاظ على تدخالت وسائل العيش وتقديم الدعم الالزم � حاالت الطوارئ واإلنعاش.

وجرى اإلبالغ عن أعلى معدل النتشار عدم استتباب األمن الغذا� � شرق وشمال وغرب دارفور والنيل األزرق و� واليتي شمال وجنوب كردفان حيث تتفاقم تحديات االقتصاد
الكلي بسبب العنف الطائفي. وتشير التقديرات إ� أن ما بين 25 و30 � المائة من السكان � هذه المناطق يعانون من عدم استتباب شديد � األمن الغذا�. وباإلضافة إ� ذلك
تشير التقديرات إ� أن 18٪ من سكان والية الخرطوم يواجهون عدم استتباب األمن الغذا� ب�يادة 3٪ عن نفس المدة من العام السابق. واالحتياجات اإلنسانية عالية بشكل خاص
للنازحين، الذين يقدر عددهم بنحو 2.55 مليون شخص، ولعدد 1.1 مليون الجئ، بما � ذلك 793,000 شخص من جمهو�ية جنوب السودان و45,000 شخص من إقليم التيقراي

المتضرر بالنزاع � إثيوبيا.

وتدعو المنظمات اإلنسانية عن التمويل المبكر والمرن حيث إن األزمة االقتصادية والتضخم تؤديان إ� �يادة عدد األشخاص المحتاجين وخطورة أوضاعهم.

مساهمات المانحين لصندوق السودان اإلنسا� لعام 2020

االستجابة للطوارئ 
7.6 مليون شخص من األكثر عرضة للمخاطر في السودان

يتلقون مساعدات بأموال خصصها صندوق السودان اإلنساني،
في عام 2020

جمع صندوق السودان اإلنسا� 72.6 مليون دوالر � عام 2020 وهو أعلى مبلغ � سبع سنوات
بفضل سخاء المملكة المتحدة وألمانيا والسويد وهولندا وإيرلندا والدنمارك وسويسرا والنرويج وكندا
وإيطاليا وكو�يا وإستونيا والمساهمين الخاصين. وسمح هذا التمويل لصندوق السودان اإلنسا� بأداء

دور مهم � استجابة إنسانية منسقة ومتعددة المجموعات قدمت دعًما حاسًما لعدد 7.6 مليون
شخص من األشخاص األكثر عرضة للمخاطر � جميع أنحاء البالد.

وجرى توجيه ما يقرب من نصف مبلغ الـ 75 مليون دوالر الذي خصصه الصندوق � عام 2020
باحتياطي صندوق الطوارئ، مما سمح للصندوق بتوفير األموال بسرعة لالستجابة لخمس أزمات

إنسانية: فيروس كورونا المستجد؛ غزو الجراد؛ تفشي شلل األطفال الناجم عن تناول اللقاح؛ الفيضانات
غير المسبوقة وتدفق الالجئين من إقليم التيقراي � إثيوبيا.

كما جرب الصندوق أيًضا � عام 2020 آلية االستجابة الس�يعة للطوارئ والتي سمحت بصرف األموال
المعتمدة مسبًقا � غضون األيام األو� من حالة الطوارئ. ونجحت آلية االستجابة الس�يعة للطوارئ �

االستجابة للفيضانات وأزمة الالجئين األثيوبيين.

لم�يد من المعلومات عن أنشطة الصندوق � عام 2020 طالع التق�ير السنوي لصندوق السودان
اإلنسا� لعام 2020.

(١٩ يوليو ٢٠٢١)

االتجاهات 
105,100 شخص في الجنينة ما زالوا نازحين - المنظمة الدولية

للهجرة

ال يزال حوا� 105,100 شخص نازحين � مواقع مختلفة داخل وحول الجنينة. لمواصلة التحقق من
األرقام � مواقع النزوح، شاركت المنظمة الدولية للهجرة � عملية تحقق س�يعة مشتركة بين 27 مايو

و12 يونيو 2021 مع مفوضية العون اإلنسا� وشركاء إنسانيين آخ�ين عبر 48 من مواقع النزوح
البالغ عددها 93 � مدينة الجنينة.

وتشير نتائج بعثة التحقق إ� انخفاض بنحو 40 ألف فرد، حسبما أفادت المنظمة الدولية للهجرة �
تحديثها الثامن عشر لتتبع األحداث الطارئة الصادر � 12 يونيو 2021. ويعكس هذا انخفاًضا بنسبة 30

� المائة � عدد حاالت النازحين. لم�يد من المعلومات والتفاصيل، يرجى االطالع على آخر تحديث
لف�يق التقييم الخارجي الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة على هذا الرابط.

(٨ يوليو ٢٠٢١)

(٨ يوليو ٢٠٢١)خاصية 

https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-humanitarian-fund-annual-report-2020
https://displacement.iom.int/reports/sudan-%E2%80%94-emergency-event-tracking-flash-update-ag-geneina-west-darfur-019?close=true
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مساعدة النساء والفتيات النازحات في الجنينة على معالجة
صدمة العنف والنزوح

فرت سواكن البالغة من العمر 35 عاما من اشتباكات مسلحة اندلعت � حي الجبل � الجنينة
عاصمة والية غرب دارفور � وقت سابق من أب�يل من هذا العام. حين تعرض منزل سواكن للحرق

والنهب. وفقدت عائلتها جميع ممتلكاتهم بما � ذلك الطعام والماشية والمالبس. وقامت سواكن جنًبا
إ� جنب مع زوجها وأطفالها السبعة بالفرار من القتال ولجأوا إ� نقطة تجمع النازحين � مدرسة

مهيرة للبنات � المدينة.

"خالل ليالينا األو� هنا، كنت خائفة جًدا وكان نومي صعًبا - خائفة من التعرض للهجوم مرة أخرى.
والخوف من المستقبل المجهول وما قد أواجهه جعلني أشعر بالقلق واالكتئاب. وال زالت تعاود�

ذك�يات الماضي المؤلمة من حرق بيتي. وقالت سواكن لعمال اإلغاثة عندما زاروا الموقع � 24 يونيو،
"ما زال صوت إطالق النار يدوي � رأسي".

وعلى غرار مواقع تجمع النازحين األخرى � الجنينة، فإن مدرسة مهيرة للبنات مكتظة مع نقص
الخصوصية والخدمات األساسية مثل المياه والمرافق الصحية والخدمات الطبية، مما ي�يد من الضغط

على النساء والفتيات النازحات.

ولتوفير بعض األساسيات ألسرتها، وجدت سواكن عمًال غير رسمي � السوق المحلية، ثم تحولت إ�
غسل المالبس وكانت تتلقى بعض المساعدات اإلنسانية لتكملة دخل األسرة. ولم يتمكن زوجها من العثور إال على بعض الوظائف الفردية ذات العائد القليل.

سواكن مع العديد من النساء األخ�يات � مواقع تجمع النازحين عانت من القلق واالكتئاب الذي تفاقم بسبب الشعور باالنفصال عن مجتمعها وعن الحياة الطبيعية. وطلًبا للعالج
والمساعدة التقت باألخصائيين االجتماعيين الذين جرى نشرهم من قبل وزارة التنمية االجتماعية وصندوق تنمية الطفل الذين أحالوها إ� مساحة النساء والفتيات التي أنشأها

صندوق األمم المتحدة للسكان � المدرسة. وهناك تلقت خدمات الدعم النفسي واالجتماعي على شكل جلسات جماعية وجلسات توجيه وأنشطة ترفيهية.

وأتاحت مساحة النساء والفتيات الفرصة لسواكن للتعبير عن نفسها ومناقشة قضاياها واهتماماتها مع النساء النازحات األخ�يات الال� مررن بتجارب مماثلة. وساعد هذا اإلحساس
الجديد بالمجتمع والصداقة سواكن على القيام بدور استبا� � مساحة النساء والفتيات، وتطوعت بوقتها لقيادة ورش عمل يدوية حول الحياكة والتط�يز باإلضافة إ� �يادة الوعي

بين أقرانها حول مسائل العنف القائم على النوع االجتماعي.

وتوفر مساحات النساء والفتيات الدعم النفسي وإحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي وحقائب اللوازم الصحية النسائية وأنشطة التوعية واألنشطة الترفيهية. وتجري إحالة
النساء إ� هذه األماكن من قبل األخصائيين االجتماعيين والمتطوعين الذين يشكلون شبكات حماية مجتمعية.

وللتخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي المرتبطة بجمع حطب الح�يق والفحم خارج مواقع تجمع النازحين، يقدم صندوق األمم المتحدة للسكان ورش عمل حول
صنع مواقد موفرة للوقود، وبالتا� تقليل عدد المرات التي تحتاج فيها النساء للمغامرة بالخارج.

هذه المساحات المؤقتة هي جزء من استجابة صندوق األمم المتحدة للسكان للصحة الجنسية واإلنجابية المتكاملة والعنف القائم على النوع االجتماعي، حيث يقوم األخصائيون
االجتماعيون بالتنسيق مع القابالت المنتش�ين من قبل وزارة الصحة بالوالية لإلحالة � الوقت المناسب إ� الخدمات بما � ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة

الطبية والدعم النفسي واالجتماعي ورعاية األمومة وتنظيم األسرة. سواكن هي واحدة من 1,500امرأة وفتاة يصلن إ� خمسة أماكن آمنة مؤقتة تابعة لصندوق األمم المتحدة
للسكان � الجنينة كل شهر. ونظرًا للعدد الكبير من النازحين ومواقع تجمع النازحين � والية غرب دارفور، يجب إنشاء عيادات إضافية متنقلة للصحة الجنسية واإلنجابية ومساحات

مؤقتة للنساء والفتيات، كما يجب نشر الم�يد من األخصائيين االجتماعيين واختصاصي علم النفس ومقدمي الرعاية الصحية المد�بين؛ وتحتاج شبكات الحماية المجتمعية إ�
التوسع والتع�يز؛ كما يلزم تو�يع حقائب اللوازم الصحية النسائية على نطاق أوسع جنًبا إ� جنب مع أنشطة التوعية لضمان الوصول إ� خدمات منقذة للحياة ذات جودة عالية �

مجال الصحة الجنسية واإلنجابية والعنف القائم على النوع االجتماعي ودعم المجتمع للجميع.

االستجابة للطوارئ 
الرياح واألمطار تدمر المئات من خيام الجئي تيقراي

اآلالف من الالجئين � والية القضارف الذين فروا من النزاع � منطقة تيقراي بشمال إثيوبيا عالقون
اآلن � ظروف محفوفة بالمخاطر تحت رحمة موسم األمطار. فقد أحدثت عاصفة � مايو حالة من

الذعر ودمرت بضع مئات من الخيام � الطنيدبة، أحد المعسك�ين الرسميين اللذين يستضيفان مًعا
حوا� 40,000 الجئ من تيقراي. ثم بعد ثالثة أسابيع � 7 يونيو دمرت عاصفة ثانية 2,000 خيمة

متبقية � المعسكر. وكان بعض الالجئين قد تمكنوا من تع�يز خيامهم مسبًقا، لكن معظمهم يفتقر إ�
المواد واألموال الالزمة للقيام بذلك وهم اآلن يتشاركون الخيام مع اآلخ�ين أو � المالجئ الجماعية.

(٨ يوليو ٢٠٢١)
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كما تضررت عيادة أطباء بال حدود � المعسكر من العاصفة الثانية على الرغم من التدابير المتخذة لحمايتها. قال سيرجيو سكور منسق مشروع منظمة أطباء بال حدود، "لقد تضرر
السقف المعد�، وغرفة الطوارئ معطلة، وسقطت الحواجز، وتحطم القسم األكبر من الحاجز". "لقد غمرت المياه الصيدلية، ولكن لحسن الحظ كانت األدوية وصناديق اإلمدادات كلها

آمنة على منصات نقالة ورفوف معدنية. ويمكن إصالح األضرار التي لحقت بعيادة أطباء بال حدود، ولكن ما كان مفجًعا هو سماع صراخ األشخاص ورؤيتهم يركضون � أنحاء
المعسكر بحًثا عن ملجأ � منتصف الليل ".

وقالت �يقات 25 عاما من تيقراي، "كنت خائفة على حيا� الليلة الماضية". "غادرت خيمتي ألنها دمرت وركضت مع بعض المتعلقات إ� خيمة جدي، التي عززها. وعندما وصلت،
كان هناك 20 شخًصا بالداخل. جاء جميع الجيران إ� خيمة جدي ألنها كانت ال تزال قائمة. لكنني لم أستطع النوم - لم يكن هناك مكان لالستلقاء. لذلك، جلسنا هناك وانتظرنا الفجر.

ال أ�يد حًقا البقاء � هذا المعسكر، لكنني أعرف أنني ال أستطيع العودة إ� تيقراي أيًضا. ال أعرف ماذا أفعل ".

وأعرب العديد من الالجئين عن رغبتهم � مغادرة المعسكر بسبب األحوال الجوية وتدهور األوضاع. حيث يغادر كل يوم عشرات األشخاص، بعضهم يتجه إ� نقطة العبور بين
السودان وإثيوبيا، ومنها يعودون إ� منطقة النزاع � تيقراي. ويذهب آخرون إ� معسكر الهشابة اآلخر � الوالية. ومع ذلك فإن معظم الالجئين الذين يغادرون يخططون للتوجه إ�

ليبيا والتي سيخاطرون منها بحياتهم � محاولة الوصول إ� أوروبا.

تشكل ال�ياح والفيضانات تهديدا خطيرا

كانت منظمة أطباء بال حدود قد دقت ناقوس الخطر بالفعل على جميع المستويات - من إدارة المعسكرات ووكاالت اإلغاثة إ� الحكومات والجهات المانحة - بشأن مخاطر الظروف
الجوية القاسية المرتبطة بموسم األمطار � هذا الجزء من السودان. فالموقع المختار لمعسكر الطنيدبة مبني على ت�بة "قطنية سوداء" وهي ت�بة طينية صلبة تتشقق خالل موسم

الجفاف ولكنها تصبح رطبة ولزجة وطينية � المطر. والمنطقة عرضة لل�ياح العاتية والفيضانات. وهناك حاجة ملحة للقيام بأنشطة الوقاية من ال�ياح والفيضانات وتع�يز الخيام
والمراحيض.

وقال جان نيكوال دانجلسر، رئيس بعثة منظمة أطباء بال حدود، "كان من المفترض أن يجري تنفيذ هذه اإلجراءات قبل عدة أشهر، حتى قبل وصول الالجئين إ� المعسكر". "كنا نعلم
جميًعا أن القضية الرئيسية للمعسكر هي ال�ياح الشديدة خالل موسم األمطار، وعدم استعداد منظمات اإلغاثة لها � الوقت المحدد ترك العديد من الالجئين دون خيار سوى مغادرة

المعسكر. وسنواصل العمل لدعم األشخاص � المعسكر، لكن فات األوان إلصالح الضغط النفسي الناجم عن األضرار التي لحقت بخيامهم وممتلكاتهم ". قال رجل يبلغ من العمر
24 عاًما يُدعى بِن ويعيش � الطنيدبة، "لدي أ�بعة أصدقاء ذهبوا إ� ليبيا؛ آخر مكالمة أج�يتها معهم كانت قبل شه�ين". "إنهم يعرفون الخطر. حاولت أن أخبرهم مرات عديدة، لكن

ال يمكننا أن نلومهم. انظر إ� هذا المكان - لقد خرجوا نتيجة اليأس المطلق."

تعمل منظمة أطباء بال حدود � معسكر الطنيدبة منذ ديسمبر 2020، حيث تدير عيادة تقدم الرعاية الصحية األولية والثانوية، ورعاية المرضى الداخليين، واللقاحات، وعالج سوء
التغذية. كما تقوم بإجراء فحوصات طبية منتظمة للوافدين الجدد إ� المعسكر، وقد قامت فرق المياه والمرافق الصحية التابعة لمنظمة أطباء بال حدود ببناء مراحيض ومحطة طارئة

الرابط لمعالجة المياه. يرجى االطالع على القصة األصلية هنا على هذا 

االتجاهات 
انخفض عدد الالجئين اإلثيوبيين في شرق السودان عقب عملية

التحقق

انخفض عدد الالجئين اإلثيوبيين الذين جرى إيواؤهم � واليات القضارف وكسال والنيل األزرق بنسبة
25 � المائة بعد عملية التحقق التي اكتملت � نهاية مايو. أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين أنه بحلول 31 مايو جرى التحقق من حوا� 52,600 الجئ من إثيوبيا. وتستضيف واليتي

القضارف وكسال ما يقدر بعدد 45,150 الجًئا من تيقراي أما والية النيل األزرق فبها حوا� 7400 الجئ
من منطقة بني شنقول ُقُمز غر� إثيوبيا. وكان التقدير السابق لالجئين اإلثيوبيين الذين وصلوا إ�

شرق السودان والنيل األزرق حوا� 70 ألف شخص.

وكانت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين قد بدأت � نوفمبر 2020 تسجيل تدفق الالجئين
اإلثيوبيين عند نقاط الدخول الحدودية � شرق السودان من شمال إثيوبيا بعد المواجهات العسك�ية �

منطقة تيقراي.

وتواصل مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين مع معتمدية الالجئين السودانية والسلطات المحلية والشركاء اآلخ�ين � االستجابة لالجئين بالرصد واالستجابة وتقديم المساعدات
المنقذة للحياة. وبالمثل، كان طالبو اللجوء اإلثيوبيون يعبرون من منطقة بني شنقول ُقُمز بوالية النيل األزرق � السودان. كما تستجيب مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

ومعتمدية الالجئين السودانية والشركاء الحتياجاتهم.

انخفض عدد الالجئين الذين يصلون شه�يًا بشكل مطرد، و� مايو فقط جرى تسجيل 159 وافداً جديداً � واليتي كسال والقضارف و162 وافداً جديداً � والية النيل األزرق.

مع بداية موسم األمطار نتج عن الطقس القاسي � أواخر مايو وأوائل يونيو أضرار لحقت بالعديد من الخيام والمراحيض المشتركة وغيرها من المرافق � معسكرات أم راكوبة
والطنيدبة بشرق السودان. وأتلفت األمطار الغ�يرة وال�ياح القوية خالل النصف األول من يونيو حوا� 2,500 خيمة � أم راكوبة و2,700 خيمة � الطنيدبة.

(٨ يوليو ٢٠٢١)

https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/sudan-wind-and-rain-destroy-hundreds-tents-camp-refugees-tigray
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أكمل المجلس النرويجي لالجئين تقييًما فنًيا للمآوي بناًء على توفير خيام بديلة. كما تقوم مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين بإنشاء سبعة مراكز إجالء. وتقوم معتمدية
الالجئين السودانية والشركاء بتحديد ما إذا كانت المالجئ المؤقتة مثل الرواكيب - أكواخ مستطيلة الشكل مصنوعة من العشب وسيقان الدخن وأعمدة خشبية ذات أسقف

مسطحة من القش - يمكن بناؤها � موسم األمطار. جرى التخطيط لبناء وحدات تعرف بالُتكُل، وهي مالجئ أكثر ديمومة، بعد موسم األمطار.

البوابة التشغيلية السودانية لالجئين لم�يد من المعلومات حول االستجابة لالجئين اإلثيوبيين، يرجى االطالع على 

تحليل 
شركاء خطة االستجابة اإلنسانية يصلون إلى 5.4 مليون شخص

بالمساعدات في الربع األول من عام 2021

� المدة من يناير إ� مارس 2021، وصل الشركاء اإلنسانيون � السودان بالمساعدات اإلنسانية إ�
5.4 مليون شخص من الفئات األكثر عرضة للمخاطر وذلك وفًقا للوحة المعلومات اإلنسانية - لل�بع

األول من عام 2021 الصادرة عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية نيابة عن شركاء خطة
االستجابة اإلنسانية.

وخالل ال�بع األول من عام 2021، وصل شركاء خطة االستجابة اإلنسانية إ� 61 � المائة من أصل
8.9 مليون شخص مستهدف بالمساعدات � عام 2021.

حيث وصل شركاء األمن الغذا� ووسائل العيش إ� أكبر عدد من األشخاص الذين تلقوا المساعدات - 3.9 مليون شخص، وساعد قطاعا الصحة والمياه والمرافق الصحية والنظافة
الصحية ما يقرب من 800,000 شخص وتلقى حوا� 500,000 الجئ المساعدات، وغطت االستجابة لالجئين نصف المليون الجئ مستهدف.

وقطاعات التغذية والتعليم والحماية هي أقل القطاعات تمويال التي يحصل كل منها على أقل من اثنين � المائة من االحتياجات. ويدعو شركاء خطة االستجابة اإلنسانية إ� التمويل
المبكر والمرن حيث أن األزمة االقتصادية والتضخم ي�يدان من عدد األشخاص المحتاجين وصعوبة وضعهم. و� 29 يونيو كانت مشا�يع خطة االستجابة اإلنسانية قد تلقت 20 �

المائة من التمويل المطلوب البالغ 1.94 بليون دوالر.

(٨ يوليو ٢٠٢١)

الوصول 
وصول وكاالت األمم المتحدة في السودان إلى المجتمعات

المتأثرة بالنزاع في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة
للمرة األولى منذ عقد من الزمان

تمكنت الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة للمرة األو� منذ عشر سنوات من الوصول إ�
المجتمعات المتأثرة بالنزاع � خمس مناطق غير خاضعة للحكومة تسيطر عليها الحركة الشعبية

لتح�ير السودان – شمال، الحلو � واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق بالسودان.

ومع اختتام سلسلة البعثات اإلنسانية إ� الجيوب الخمس المعزولة، تجددت محادثات السالم بين
حكومة السودان والحركة الشعبية لتح�ير السودان - قطاع الشمال � جوبا بجمهو�ية جنوب السودان.

وُقطع الدعم إ� حد كبير عن خمس مناطق على مدى العقد الماضي وتشير نتائج البعثات إ� أن
األشخاص � حاجة ماسة إ� تحسين األمن الغذا� والتعليم والصحة والمياه وخدمات المرافق

الصحية.

وتمثل هذه االستجابة اختراًقا مهًما � وصول المساعدات اإلنسانية واالستجابة للمجتمعات المتأثرة بالنزاع التي لم تصلها المساعدات اإلنسانية لألمم المتحدة � السابق. نشيد
بالجهود المحلية لدعم االحتياجات األساسية � سنوات الشدة. وقالت خاردياتا لو ندياي، نائب الممثل الخاص لألمين العام والمنسق المقيم / منسق الشؤون اإلنسانية � السودان، "

إن المجتمع اإلنسا� � السودان يدعو إ� �يادة إتاحة وصول المساعدات الضرو�ية لدعم هذه المجتمعات المهمشة".

ولم تتمكن الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة من الوصول أو تقديم المساعدات المنقذة للحياة لدعم األشخاص � خمسة مواقع منذ عام 2011، عندما اندلع النزاع بين
حكومة السودان والحركة الشعبية لتح�ير السودان - شمال. ويوفر وصول المساعدات اإلنسانية إ� هذه المجتمعات فرصة حاسمة لتحسين الحياة وإعادة بناء وسائل العیش.

فمنذ عقد من الزمان كانت المجتمعات � هذه المناطق تكافح وتعيش على القليل أو ال شيء. إن وصول الوكاالت اإلنسانية أمر بالغ األهمية حتى تتمكن من �يادة مساعدتها لهذه
المجتمعات األكثر عرضة للمخاطر. وقال إيدي راو المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة � السودان، "مع تحسن األمن الغذا� والفرص األخرى، ستتمكن العائالت من

االندماج مع بقية السودان والبدء � التعا� وإعادة البناء".

(٢١ يونيو ٢٠٢١)

https://data2.unhcr.org/en/country/sdn
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-humanitarian-dashboard-q1january-march-2021
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وقدم برنامج الغذاء العالمي 100 طن متري من البسكويت المغذي إ� 25,000 تلميذ � 83 مدرسة � أثناء البعثات الخمس. وكانت هذه أول مساعدات من األمم المتحدة يتلقاها
األشخاص � هذه المناطق المعزولة � العقد الماضي بسبب النزاع وقيود إتاحة الوصول. ويعد نقص الغذاء للطالب أحد التحديات الرئيسية � الحفاظ على االلتحاق بالمدارس �

هذه المناطق المعزولة. كما يعد توفير الوجبات المدرسية من بين األولويات القصوى الستجابة برنامج الغذاء العالمي مع استمرار فتح باب إتاحة الوصول.

و� حين أن هذه البعثات تمثل تطورًا كبيرًا فإننا بحاجة إ� ضمان منح وصول المساعدات اإلنسانية إ� األطفال والمجتمعات المحتاجة دائًما. وال ينبغي أبدا وضع شروط على
الوصول؛ يجب تقديم المساعدات اإلنسانية � جميع األوقات و� جميع األماكن لمن يحتاجون إليها والنتائج التي خلصت إليها هذه البعثة قاتمة. حيث كان هؤالء األطفال قد "تُركوا"

لحالهم بالكامل. فعلينا أن نتحرك اآلن لضمان مستقبل لهؤالء األطفال. وقال عبد هللا فاضل، ممثل اليونيسيف � السودان، " يجب بذل الجهود بشكٍل جماعي لضمان إتاحة
الوصول إ� المساعدات واستدامتها وتوسيع نطاقها".

إن توسيع وصول المساعدات اإلنسانية إ� الجيوب التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتح�ير السودان - شمال أمر بالغ األهمية لتقديم المساعدات العاجلة لما يقدر بنحو 800,000
شخص � هذه المناطق والذين هم � أمس الحاجة إ� اإلغاثة بعد سنوات من العزلة. وستساعد �يادة الدعم على استقرار المجتمعات وتمهيد الط�يق لجهود بناء السالم مع تع�يز

التزام األمم المتحدة بتقديم المساعدات إ� السكان المهمشين � السودان.

وقد شارك برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة وصندوق األمم المتحدة للطفولة ووكالة األمم المتحدة لالجئين ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية � بعثات على
مدى األسابيع الستة الماضية إ� هذه المناطق الخمس المعزولة التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتح�ير السودان – شمال، الحلو بما � ذلك زوزاك وعمورة بوالية النيل األزرق

وكاو / نيارو ورشاد / تقلي الجديدة والجبال الغ�بية بوالية جنوب كردفان.

# # #

يقوم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) بتنسيق االستجابة الشاملة للطوارئ إلنقاذ األرواح وحماية األشخاص � األزمات اإلنسانية. ونحن ندعو إ� العمل
اإلنسا� الفعال والقائم على المبادئ من قبل الجميع وللجميع.

برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة هو الحائز على جائزة نوبل للسالم لعام 2020. ونحن أكبر منظمة إنسانية � العالم تنقذ األرواح � حاالت الطوارئ وتستخدم المساعدات
الغذائية لبناء ط�يق إ� السالم واالستقرار واالزدهار لألشخاص الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وتأثير تغير المناخ. وتعمل اليونيسيف على تع�يز حقوق ورفاهية كل طفل وهي

ملتزمة تجاه أطفال السودان. ونحن ال نتخلى أبًدا عن الحلول التي توفر المساعدات الفو�ية إلنقاذ حياة األطفال أو توفير الدعم الدائم حتى يكبر هؤالء األطفال بكرامة وبصحة
وتعليم.

لالتصال

leni.kinzli@wfp.org | +2491269 91277 | ليني كنز�، رئيس العالقات الخارجية، برنامج الغذاء العالمي - السودان

fnaib@unicef.org +249912177030 |فاطمة محمد نايب، رئيس االتصال والمناصرة، اليونيسيف بالسودان

steel@un.org | +249912130340 | جيمس ستيل، رئيس قسم االتصال وإدارة المعلومات، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية - السودان

للحصول على نسخة من نسق الوثائق المنقولة (PDF) باللغة اإلنجلي�ية، الرجاء النقر هنا

للحصول على النسخة الع�بية، يرجى الوصول إليها هنا

التنبؤ 
دعت حكومة السودان ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج الغذاء

العالمي لالستثمار في الزراعة في السودان

دعت وزارة الزراعة والغابات السودانية ومنظمة األغذية والزراعة (الفاو) التابعة لألمم المتحدة وبرنامج
الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة إ� �يادة االستثمار � الزراعة والمساعدات اإلنسانية � السودان،

وفًقا لما يظهره تقييم جديد لألمن الغذا� بأن عدًدا قياسًيا من السودانيين سيواجه عدم استتباب حاد
لألمن الغذا� � موسم الجدب القادم.

تشير أحدث نتائج للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا� للسودان إ� أن 9.8 مليون شخص
يعانون من عدم استتباب األمن الغذا� الحاد (المرحلة 3 وما فوقها من التصنيف المتكامل لمراحل

األمن الغذا�) � جميع أنحاء البالد طوال موسم الجدب من يونيو حتى سبتمبر. وهذا يعني أنه من
المتوقع أن يعا� أكثر من 20 � المائة من سكان السودان من عدم استتباب األمن الغذا� الحاد

ابتداًء من هذا الشهر، وهو أعلى معدل أُبلغ عنه � تا�يخ التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا� �
السودان.

وقال الطاهر الحر� و�ير الزراعة والغابات إن الهدف الرئيسي لوزارته هو مكافحة الفقر وتوفير الغذاء لألمة وحث على دعم الحكومة ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج الغذاء
العالمي والشركاء اآلخ�ين.

(٢١ يونيو ٢٠٢١)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Joint%20UN%20Press%20Release%20ENG%20-%20UN%20Agencies%20In%20Sudan%20Reach%20Conflict-Affected%20Communities%20In%20Non-Government-Controlled%20Areas%20For%20First%20Time%20In%20A%20Decade%20-%2013%20June%202021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Joint%20UN%20Press%20Release%20AR%20-%20UN%20Agencies%20In%20Sudan%20Reach%20Conflict-Affected%20Communities%20In%20Non-Government-Controlled%20Areas%20For%20First%20Time%20In%20A%20Decade%20-%2013%20June%202021.pdf
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وتشمل الدوافع الرئيسية لعدم استتباب األمن الغذا� � السودان الفيضانات والجفاف المتكرر والتردي االقتصادي والنزوح بسبب النزاع.

ويعتمد اقتصاد السودان بشكل كبير على الزراعة التي تعد أهم قطاع اقتصادي. وتوظف الزراعة 43 � المائة من القوى العاملة � السودان وتمثل حوا� 30 � المائة من الناتج
المحلي اإلجما� ووفًقا لتقديرات منظمة العمل الدولية (2019) والبنك الدو� فإن السودان هو واحد من أكبر الدول المنتجة للماشية � إف�يقيا والعالم العر� حيث يساهم قطاع

الثروة الحيوانية � وسائل عيش ما ال يقل عن 26 مليون شخص.

وقال باباقانا أحمدو ممثل الفاو � السودان، "يعزز اإلنتاج الزراعي وسائل العيش وينقذ األرواح ويعيد وسائل العيش. وهناك حاجة التخاذ إجراءات عاجلة لحماية وسائل العيش
وتع�يز االنتعاش بالتدخالت النقدية والتغذية التكميلية للماشية واستعادة وسائل العيش وحزم الزراعة".

وقد كشفت أحدث نتائج التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا� أن عدم استتباب األمن الغذا� الحاد موجود � 10 من الواليات ال 18 من حيث عدد الحاالت ونسبة السكان
الذين يعانون من عدم استتباب األمن الغذا� مقارنة بواليتين فقط � تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذا� قبل األخير من يونيو إ� أغسطس 2019.

والمطلوب اتخاذ إجراءات عاجلة إلنقاذ األرواح وهذه هي أولويتنا بصفتنا برنامج الغذاء العالمي. وقال إيدي راو ممثل برنامج الغذاء العالمي � السودان، "ال يتعلق األمر بإنقاذ
األرواح فحسب، بل يتعلق أيًضا بتغيير الحياة. يجب على جميع الشركاء - األمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والحكومة والقطاع الخاص، بما � ذلك المستثم�ين

المحتملين - أن يجتمعوا مًعا للحد من عدم استتباب األمن الغذا� � البالد حتى نتمكن من القضاء على الجوع بحلول عام 2030."

وقد صدر أحدث تحليل من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا� بعد أسبوع واحد فقط من اجتماع رفيع المستوى � با�يس استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
والذي دعا إ� إصالحات اقتصادية أوسع. وتؤكد المستويات المرتفعة لعدم استتباب األمن الغذا� على الحاجة إ� االستثمار � القطاع الزراعي واإلنتاجية � السودان.

وأضاف أحمدو، "يجب التأكيد على خلق مناخ استثماري للقطاع الخاص من أجل المشاركة الفعالة � الزراعة واألعمال التجا�ية الزراعية على جميع المستويات لتمهيد الط�يق أمام
صغار المزارعين وأصحاب الصناعات الزراعية للعب دور مهم � تطوير قطاع الزراعة،".

يرجى االطالع على المقال األصلي هنا

تحليل 
يعاني ما يقرب من 10 ماليين شخص من عدم استتباب حاد في األمن
الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة - وفًقا لما أورده التصنيف

المتكامل لمراحل األمن الغذائي

تشير أحدث مشا�يع التقييم التي أجراها التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا� إ� أن ما يقرب من 10
ماليين شخص - أكثر من 21 � المائة من إجما� سكان السودان - يعانون من عدم استتباب األمن الغذا�
الحاد ويحتاجون إ� مساعدات إنسانية عاجلة � المدة من يونيو إ� سبتمبر 2021. وتتوافق مدة التوقعات

هذه مع موسم الجدب الرئيسي لمعظم المناطق التي جرى تحليلها حيث تكون مستويات عدم استتباب األمن
الغذا� هي األعلى � أي عام من الناحية التا�يخية.

وفًقا للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�، تشمل االتجاهات والتحوالت الموسمية � هذه المدة النزاع
القبلي وانخفاض القوة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وهي الدوافع الرئيسية لعدم استتباب األمن

الغذا� أثناء التوقع األول. � موسم الجدب سيكون حوا� 2.7 مليون شخص � حالة طوارئ (المرحلة الرابعة
من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�) مع ما يقرب من 7.1 مليون شخص � أزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�) وأكثر من 16.5 مليون

شخص � مستويات اإلجهاد (المرحلة الثانية من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�) من عدم استتباب األمن الغذا�. وتمثل هذا �يادة بنسبة 29.6 � المائة (من 5.5 مليون
إ� 7.1 مليون) � األزمات (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�) و46.5 � المائة (من 1.8 مليون إ� 2.7 مليون) � حاالت الطوارئ (المرحلة الرابعة من

التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�) مقارنة بمدة التحليل الحالية (أب�يل - مايو 2021).

و� المدة المرتقبة من المتوقع أن تشهد 130 محلية وضع األزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�). حيث نقل ما مجموعه 51 موقًعا بين اإلجهاد
(المرحلة الثانية من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�) واألزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�) بينما انتقلت ثالث محليات بين األزمة (المرحلة

الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�) والطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�). علًما بأن إجما� عدد السكان � األزمة (المرحلة 3)
أو أسوأ هو 9.8 مليون وهو أعلى بنسبة 2 � المائة من عدد األشخاص الذين يعانون من عدم استتباب حاد � األمن الغذا� � تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذا� �

المدة من يونيو إ� سبتمبر 2020 (9.6 مليون).

باإلضافة إ� التقلبات الموسمية والتفاوت قد يؤثر النزاع بين القبائل وحاالت النزوح المتوقعة على عدة مناطق ويسبب أيًضا ترديًا � األمن الغذا� مثل ما حدث � محلية الجنينة
� والية غرب دارفور.

وستظل محليات حاليب وجبيت المعادن بوالية البحر األحمر � حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�) كما هو الحال � الوقت الحا� بسبب
تأثير الجفاف على وسائل العیش وصدمات األسعار. وهناك تدهور طفيف � عدد السكان � األزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�) أو أسوأ � جبيت

المعادن بنسبة 5 � المائة � حين أن حاليب تتحسن بشكل طفيف بنسبة 5 � المائة ويعزى ذلك إ� المساعدات وتوفر المراعي.

(٢١ يونيو ٢٠٢١)

https://www.wfp.org/news/government-sudan-fao-and-wfp-call-investment-sudans-agriculture-number-people-facing-acute
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كما ستنتقل محليات البرام وهيبان بوالية جنوب كردفان من مرحلة األزمة � المدة الحالية إ� حالة الطوارئ بسبب انعدام األمن الذي طال أمده وضعف إتاحة الوصول إ� بعض
المناطق المعزولة. وستعتمد األسر � هذه المدة بشكل متزايد على األسواق لشراء المواد الغذائية األساسية بأسعار أعلى بكثير من األسعار العادية. وستكون إنتاجية الثروة الحيوانية

عند مستويات منخفضة موسمًيا خالل موسم الجفاف من مايو إ� يونيو.

وستتجاوز ال�يادة � أسعار المواد الغذائية األساسية المكاسب من الدخل النقدي من العمالة الزراعية ومبيعات المواشي. ومع تقدم موسم األمطار بين يونيو وسبتمبر من المتوقع
أن تزداد إنتاجية الثروة الحيوانية وبالتا� الحصول على الدخل العيني والنقدي من العمالة الزراعية، مما يوفر بعض التحسن � إتاحة حصول األسر على الغذاء. ومع ذلك من

المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية األساسية متبعة االتجاه الفصلي طوال موسم الجدب مما يقلل بشكل أكبر من القوة الشرائية لألسر.

والفئات األكثر تأثراً هم النازحون والعائدون ومن تقطعت بهم السبل � مناطق النزاع والالجئين من جمهو�ية جنوب السودان وإثيوبيا ودول أخرى عالوة على المجموعات الفقيرة
من المجتمعات الزراعية والرعوية � المناطق ال�يفية � غرب وشرق وشمال السودان، والتي تتأثر وسائل عيشها بشكل مباشر بتأثير موسم الجدب وأزمات االقتصاد الكلي.

تق�ير تحليل التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا� متاح هنا.

االستجابة للطوارئ 
السودان يطلق أول برنامج للرصد عن بعد لعالج مرضى فيروس كورونا المستجد

بالمنزل

ستحصل مبادرة طالب الطب المتطوعين � السودان لعالج مرضى فيروس كورونا المستجد � منازلهم على دفعة من شراكة جديدة تضم
العديد من المشاركين.

سيستخدم برنامج ف�يق االستجابة الطبية المجتمعية الحا� الذي جرى إنشاؤه � ذروة فيروس كورونا المستجد � عام 2020 نموذج
مكتب المفوضية األوروبية للشئون اإلنسانية (إكو) للرصد عن بعد ل�بط طالب الطب والخ�يجين والمتد�بين بمقدمي الخدمات ذوي الخبرة

العالية وغيرهم من الخبراء � مجتمعات التعلم االفتراضية التي تقوم على مشاركة أفضل الممارسات والدعم لعالج المرضى المصابين
بفيروس كورونا المستجد � منازلهم. وسيساعد ذلك � تقليل الخسائر الناجمة عن الفيروس للمجتمعات المحلية مع تخفيف الضغط

على المستشفيات ومراكز الرعاية التي تكافح للتعامل مع أزمة السودان المتفاقمة، والتي وصفتها وزارة الصحة بأنها "وخيمة".

يشمل أعضاء الشراكة الجدد مشروع إكو وهو مبادرة عالمية للرصد عن بعد ومقرها � مركز العلوم الصحية بجامعة نيو مكسيكو � البوكيرك، والمركز الطبي بجامعة نبراسكا،
والجمعية الطبية السودانية األم�يكية، وجمعية سودان نكستجين (جيل السودان التا�) وكالهما جزء من تحالف المنظمات السودانية ضد فيروس كورونا المستجد ووزارة الصحة

االتحادية السودانية.

بدأت الدكتورة فضل وأطباء سودانيون آخرون يعيشون � الخارج - بما � ذلك � إيرلندا وكندا واستراليا والواليات المتحدة - العمل مع التحالف � عام 2020. وقد غطت جهود
التحالف الموجة األو� من الوباء كل شيء بدًءا من تد�يب مقدمي الرعاية الصحية على االستخدام السليم لمعدات الحماية الشخصية مرورا برعاية الحمل أثناء الجائحة، باإلضافة إ�

الجهود المبذولة لتوفير معدات الوقاية الشخصية وغيرها من اإلمدادات الطبية.

شهدت الموجة الثانية حاجة كبيرة للتدخالت المجتمعية. والدكتورة فضل وزميلتها �يم أحمد دكتورة � الطب من جامعة إيموري شاركتا � تأسيس برنامج فيروس كورونا المستجد
ف�يق االستجابة الطبية المجتمعية � السودان. على مدى األشهر األ�بعة الماضية، عملوا مع أطباء سودانيين آخ�ين بما � ذلك محمد خوجلي والذي يحمل دكتوراه � الطب �

بوا أكثر من 120 طالًبا � الطب والرعاية الصحية � أكثر من 50 حًيا سودانًيا إلدارة مرضى فيروس كورونا المستجد � منازلهم. المملكة الع�بية السعودية ود�

يركز التد�يب على مبادئ اإلدارة المنزلية للحاالت الخفيفة إ� المتوسطة لطرق العزل والحجر المنز� وتحديد األعراض التي تهدد الحياة والتي تتطلب عناية طبية فو�ية.

وقالت الدكتورة فضل، "منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد أغلقت كليات الطب � السودان لذلك كان العديد من الطالب يجلسون � منازلهم. لقد أرادوا القيام بشيء ما لكنهم
لم يعرفوا ماذا يفعلون أو كيف يفعلون ذلك بأمان. وباإلضافة إ� تأثيرهم على المرضى، يستفيد الطالب من متابعة تعلمهم بط�يقة عملية. فعندما يعودون إ� فصولهم الدراسية

سيكونون أكثر استعداًدا لمواجهة تحديات جديدة" سيبني مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية (إكو) � ف�يق االستجابة الطبية المجتمعية على هذه الجهود المبكرة. و�
المرحلة األو� من بدء التطبيق، سيتمكن الطالب من االنضمام إ� جلسات تعلم إكو � ستة مواقع � جميع أنحاء السودان بها اتصال باإلنترنت. ويمكن للطالب غير القاد�ين على

الذهاب إ� هذه المواقع االنضمام إ� الجلسات من خالل هواتفهم الذكية واألجهزة الرقمية الشخصية األخرى.

إ� جانب االستجابة الفو�ية لفيروس كورونا المستجد، ستعمل المرحلة الثانية من المشروع على توسيع شبكة مشروع إكو � السودان وإضافة البرامج الالزمة للمساعدة � تنشيط
نظام الرعاية الصحية � البالد، بما � ذلك برامج � مجال سالمة الرعاية الصحية وإدارة الجودة، ورصد البحوث وتقييمها، والصحة اإلنجابية، والقبالة، وأمراض القلب.

ويستخدم مشروع إكو، الذي تأسس � عام 2003، تقنية مؤتمرات الفيديو � نموذج تعاو� إلدارة التعليم والرعاية التي تمكن المتعلمين من تنفيذ ممارسات السالمة والجودة
القائمة على األدلة لتحسين الرعاية والنتائج.

لم�يد من المعلومات، يرجى االطالع على الرابط

(٢١ يونيو ٢٠٢١)

(١٤ يونيو ٢٠٢١)االستجابة للطوارئ 

http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1154879/?iso3=SDN
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Project%20ECHO%20Sudan%20Release_FINAL_Embargoed%202%20June%202021.pdf
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نقطة مياه بحي الجبل، بالقرب من معسكر أبو ذر � الجنينة، بوالية غرب
دارفور، مايو 2021، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

(أوتشا)

تحديات توفير المياه آلالف النازحين في الجنينة

أطفال يصطفون مع دوابهم لملء أوعيتهم البالستيكية (الجركانات) بالمياه عند نقطة مياه � أحد
أجزاء حي الجبل المتاخم لمعسكر أبو ذر � مدينة الجنينة عاصمة والية غرب دارفور. ينتظرون بصبر

دورهم بينما تذب دوابهم الذباب بذيولها.

يأ� األطفال إ� هنا يومًيا تق�يًبا للحصول على مياه الشرب والطهي والغسيل لعائالتهم. وعلى األقل
فمورد الماء ليس بعيًدا عن منازلنا، حيث يضطر األشخاص اآلخرون إ� الذهاب بعيًدا أو شراء المياه.

وحتى وقت ق�يب كانت المياه متوفرة � معظم الحي قبل اندالع أعمال العنف � أوائل أب�يل، ولم
يكن على األطفال جلب المياه ألنها كانت متوفرة � منازلهم.

وإبان أعمال العنف تضررت مضخات المياه بشدة وأصيب األشخاص الذين كانوا يشغلون المضخات
وشبكة اإلمداد.

و� الوقت نفسه و� أجزاء أخرى من الجنينة يمكن للمرء أن يرى طوابير لع�بات المياه تجرها الدواب
تصطف لتمأل وتنتقل لتوفير المياه لعمالئها المتلهفين. فبرميل ونصف من الماء - حوا� 240 لترا -

يكلف حوا� 3,000 جنيه سودا� (حوا� 7.32 دوالر أم�يكي). وغالًبا ما تكون المياه المباعة � ع�بات
المياه ذات ملوحة طفيفة.

وهذا يسلط الضوء على المهمة الشاقة المتمثلة � تزويد 151,300 نازح يحتمون حالًيا � الجنينة بالمياه الصالحة للشرب.

وحتى 31 مايو وفرت المنظمات اإلنسانية لما يقدر بنحو 19,000 نازح � الجنينة حوا� 10 لترات من المياه الصالحة للشرب للفرد يومًيا (لتر/ فرد/ يوم). وتواجه عملية التوسع
تحديًا بسبب طبيعة النزوح مع انتشار األشخاص � أكثر من 100 موقع لتجمع النازحين مما يجعل نقل المياه بالشاحنات غير ممكن ومكلف.

وعالوة على ذلك فإن الوضع الحا� يختلف تماًما عن ط�يقة العمل التي تعمل بها المنظمات اإلنسانية � دارفور. حيث تتمثل األزمة الحالية � الجنينة � وجود نازحين � بيئة
حض�ية حيث ليس من الواضح كم من الوقت سيبقى األشخاص � مواقع تجمعات النازحين، وأين سينتقلون � نهاية المطاف. � بيئة المعسكرات التقليدية للنازحين يبدأ الشركاء

� المجال اإلنسا� العمل على تركيب أنظمة المياه واالعتماد على نقل المياه بالشاحنات لمدة محدودة فقط.

ومع ذلك، فإن هذا الخيار غير مطروح على الطاولة � الجنينة.

ولمعالجة هذه المشكلة يقوم شركاء قطاع المياه بحفر ستة آبار � محيط مواقع تجميع النازحين لضمان الوصول المستدام إ� إمدادات المياه. وأيًضا تقوم شركة مياه الوالية حالًيا
بتحديث نظام المياه � المناطق الحض�ية من خالل تركيب 11 مضخة غاطسة سيجري تخصيص إحداها لمواقع تجمعات النازحين األ�بعة. وتهدف هذه الترقية إ� �يادة إمدادات

المياه للمجتمعات المضيفة وللنازحين.

وحتى اآلن قام شركاء قطاع المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية بتغطية 55 من أصل 88 موقًعا لتجمعات النازحين � الجنينة بما ال يقل عن 10 لترات � اليوم. علًما بأن الحد
األد� لمعيار سفير هو 15 لترًا � اليوم، وهناك بعض التحديات المتعلقة بنقص البائعين الخاصين لنقل المياه بالشاحنات، كما أن إضافة الكلور لشبكة المياه الحض�ية يمثل فجوة

حرجة.

و� ذات الوقت يدعو الشركاء � المجال اإلنسا� إ� حل مستدام لعدد 151,300 نازح � الجنينة قبل بدء هطول األمطار � يونيو ويوليو.

المواد الغذائية األساسية � السوق المحلي باألبيض بوالية شمال كردفان،
تصوير ليني كنز�، برنامج الغذاء العالمي، مارس 2021

االتجاهات 
أسعار المواد الغذائية مستمرة في االرتفاع، وهو نذير شقاء

للنازحين

أفاد برنامج الغذاء العالمي � آخر تحديث لراصد السوق، أن أسعار المواد الغذائية استمرت � االرتفاع
� جميع أنحاء السودان � أب�يل، وإن كان ذلك بمعدل أقل مقارنة باألشهر السابقة.

ففي أب�يل ارتفع متوسط التكلفة الوطنية لسلة الغذاء المحلية بنسبة 1.8٪ مقارنة بشهر مارس 2021
حين كانت بمبلغ 152 جنيه سودا� (حوا� 0.37 دوالر أم�يكي). وبلغ متوسط سعر التجزئة الوطني

للذرة الرفيعة 98.5 جنيه سودا� / كجم (0.24 دوالر أم�يكي / كجم)، وهو ما يمثل �يادة طفيفة
بنسبة 0.3 � المائة مقارنة بشهر مارس. وسعر التجزئة لدقيق لقمح كان272.2 جنيه سودا� /كغ ($

0.67 / كغ) - أي ب�يادة قدرها 3.9 � المائة مقارنة بشهر مارس 2021. وبلغ متوسط سعر التجزئة
للماعز بواقع 9,648جنيه سودا� للرأس (23.65 $ / الرأس)، وهو ب�يادة قدرها 12.9 � المائة مقارنة

بالشهر السابق.

(١٤ يونيو ٢٠٢١)

https://reliefweb.int/report/sudan/wfp-market-monitor-sudan-april-2021
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بالنسبة لمحمد (ليس اسمه الحقيقي)، فهذه أخبار سيئة ألنها تعني أن األمور تزداد صعوبة. نزح محمد من ق�ية أجداده ووصل إ� الجنينة عندما بدأ النزاع � دارفور عام 2003.
وعندما جاء إ� الجنينة كان عمره حوا� 30 عاًما وهو اآلن � منتصف الخمسينيات من العمر مع أسرته المكونة من سبعة أفراد. اعتدنا أن نعيش حياة بسيطة ولكنها م�يحة قبل

أن تبدأ المشاكِل � عام 2003. كنا نزرع ولكن كان لدينا أيًضا بعض األغنام والماعز واألبقار." ومضى محمد قائًال، "كنا نذبحهم عند الحاجة وكان لدينا الحليب دائًما". "بعد أن جئنا إ�
الجنينة، كان علينا دفع ثمن كل شيء. ما زلنا نقوم ببعض الزراعة خالل موسم الزراعة، لكن ال يمكننا ت�بية الماشية بعد اآلن." وأضاف "ليس من اآلمن رعيهم خارج الجنينة".

هذا يعني أنه يتعين عليه شراء اللحوم من الجزار ودفع أكثر من 1,500 جنيه سودا� للكيلو (3.68 دوالر / كجم)، وهو أمر يصعب عليه تحمله حيث يبلغ راتبه الشهري 9,000 جنيه
سودا� (حوا� 22 دوالرًا). وتساءل، "أسعار المواد الغذائية تتزايد كل يوم. كيلو اللحوم يكلف تق�يبا نفس سعره � الخرطوم. كيف تعتقد أننا نستطيع تحمله؟"

محمد ينفق يومًيا ما ال يقل عن 200 جنيه سودا� (حوا� 0.50 دوالر أم�يكي) على فطوره (إفطار متأخر / غداء مبكر) ويعمل 14 يوًما � الشهر. وبذا يكلف إفطاره حوا� ثلث
راتبه الشهري.

والعديد من النازحين اآلخ�ين � جميع أنحاء السودان � وضع مماثل. حيث يعا� أكثر من نصف النازحين � جميع أنحاء السودان من عدم استتباب األمن الغذا�، وفًقا لتق�ير
برنامج الغذاء العالمي لرصد األمن الغذا� لل�بع األول من عام 2021. وتشمل المناطق التي ينتشر فيها عدم استتباب األمن الغذا� بشكل كبير مجتمعات الالجئين والنازحين �

واليات دارفور وكردفان ووالية النيل األزرق. ويُشار إ� أن الهشاشة االقتصادية هي عامل رئيسي حيث أن 96 � المائة من األسر النازحة تنفق أكثر من 65 � المائة من إجما�
إنفاقها على الغذاء، وفًقا لما أورده تق�ير برنامج الغذاء العالمي لرصد األمن الغذا�.

و� الوقت نفسه، � 18 مايو، أفاد الجهاز المركزي لإلحصاء أن معدل التضخم � أب�يل � السودان ارتفع من 342 � المائة � مارس إ� 363 � المائة. وبذا تعد األزمة االقتصادية
والتضخم هما المحركان الرئيسيان لل�يادة � عدد األشخاص المحتاجين، وفًقا الستعراض اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 2021. حيث تدعو المنظمات اإلنسانية إ� التمويل

المبكر والمرن لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021.

ولم�يد من المعلومات، يرجى االطالع على تق�ير راصد السوق لبرنامج الغذاء العالمي لشهر أب�يل 2021 هنا

باب الجنان مع معزتيها ( تصوير أحمد أمين أحمد، هيئة األمم المتحدة
للمرأة)

خاصية 
عيم- قصة باب الجنان عند مداخل دار النَّ

� محاولة لضمان تلبية احتياجات المرأة واهتماماتها بشكل مناسب وحصولها على الموارد والفرص
التي تحتاجها، ركزت هيئة األمم المتحدة للمرأة على إشراك المرأة � صنع القرار والتفاوض. باب
الجنان محمد إسحاق آدم أرملة تبلغ من العمر 42 عاًما من ق�ية منواشي بمحلية مرشنج بوالية

جنوب دارفور. وقد فقدت زوجها منذ سنوات � واحدة من النزاعات العديدة التي شهدها إقليم دارفور
على مدار الثمانية عشر عاًما الماضية.

أكثر من 75 � المائة من المزارعين � دارفور هم من النساء وهن يمثلن القوة العاملة الرئيسية �
اإلقليم. � حين أن الظروف البيئية � اإلقليم مواتية لزراعة المحاصيل، غالبا ما تجد النساء أن أ�باح
الحصاد غير مرضية، إما بسبب نقص المعرفة باتجاهات السوق أو مخطط تناوب المحاصيل. عالوة

على ذلك، ال يتاح لجميع النساء الوصول إ� األرض للزراعة. وعندما تقدم السلطات الحكومية
المساعدات، فعادة ما يكون الرجال هم من يأخذون المساعدات المالية، � حين أن النساء هن من

يدرن الدخل الفعلي � جميع األسر تق�يًبا.

ولمعالجة هذه المشكلة جرى تطوير مشا�يع وظائف االتصال الوالئية المشتركة بين هيئة األمم المتحدة للمرأة وبعثة االتحاد األف�يقي واألمم المتحدة � دارفور (اليوناميد) لتقديم
المساعدات للنساء مثل باب الجنان. وقد شاركت هي و64 امرأة أخرى � دارفور � ورشة عمل لمدة يومين لتع�يز التمكين االقتصادي للمرأة ومشاركتها � مبادرات وسائل العيش.
وهدفت الورشة إ� تعليم النساء كيفية �يادة دخلهن من خالل مشا�يع اإلنتاج الحيوا� (تو�يع الماعز) وأساليب الزراعة المتطورة. وقدمت الورشة تع�يف المرأة بالمفاهيم األساسية

للتعاونيات وكيفية إنشاء شبكات التسويق ومجموعات االدخار.

كما تعلمت النساء كيفية إدارة مشا�يع التمويل األصغر بين المجموعات النسائية. وناقشوا أنواع األنشطة المدرة للدخل التي تناسب الوضع االقتصادي للمرأة وكيفية فتح حسابات
ائتمانية � بنك االدخار. و� اليوم الثا� من ورشة العمل، جرى تقسيم النساء إ� ثالث مجموعات. تلقت مجموعة واحدة أ�بعة أكياس من الفول السودا� لمعالجة �يت الطهي

وأ�بع حاويات بالستيكية ل�يت الطهي؛ تلقت المجموعة الثانية أدوات قص شعر لكل من الفتيات والفتيان، وحصلت المجموعة الثالثة على ماعزتين لكل منهما. وكانت باب الجنان
� المجموعة الثالثة.

بالنسبة لباب الجنان، أحدث الماعزان فرًقا كبيرًا، حيث سمحا لها بكسب دخل لعائلتها. فبعد أن حصلت على الماعز، بدأت � زراعة المحاصيل وبيعها � السوق. وجعلها نجاحها
عضًوا محترًما � شبكة ِمنواشي التعاونية.

يتام، فتاتان وأ�بعة فتيان. كان أحد هؤالء األيتام صغيرًا جًدا عندما استقبلته، وكانت باب الجنان لم تتوقف عند هذا الحد. كانت تعلم أنها بحاجة إ� دعم مجتمعها وتبنت ستة أطفال أ
قادرة على استخدام حليب الماعز إلطعامه مما ساعد على إبقائه على قيد الحياة وهو يتغذى اآلن جيًدا.

كما أنها تشجع وتساعد جيرانها على تقديم المساعدات للمحتاجين. وتقوم إحدى صديقاتها اآلن برعاية كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة وضحايا النزاع. وهكذا أصبحت باب
الجنان رمزا لألمل والعزم والنجاح � مجتمعها وللمرأة � اإلقليم . واسمها، باب الجنان، يعني "أبواب الجنة" باللغة اإلنجلي�ية، وهو اسم مميز المرأة رائعة.

(١٤ يونيو ٢٠٢١)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FSMS%20Summary%20Report%20Q1%202021.pdf
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التصوير وكتابة النص: أحمد أمين أحمد (مسؤول اتصاالت هيئة األمم المتحدة للمرأة)

موظفو الصحة يتحدثون مع المواطنين حول لقاح فيروس كورونا المستجد
(اليونيسيف)

خاصية 
ابتكار طرق لحشد المجتمعات للتطعيم ضد فيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد في الخرطوم

مرفق حلة كوكو الصحي الواقع بمحلية شرق النيل هو أحد مراكز التلقيح ضد مرض فيروس كورونا
المستجد بوالية الخرطوم. وعلى الرغم من موقعه االستراتيجي، المحاط باألسواق المزدحمة ومراكز

إصالح السيارات وأسواق الحيوانات والمناطق المكتظة بالسكان، استمرت المنشأة الصحية � تسجيل
أعداد منخفضة من األشخاص الذين جرى تطعيمهم ضد فيروس كورونا � المحلية. ونفس الشيء

حدث مع مراكز التطعيم األخرى � الوالية.

وبسبب القلق بشأن هذا االتجاه تبنى ف�يق تع�يز الصحة � محلية شرق النيل استراتيجية جديدة
تستهدف األشخاص بالقرب من مراكز التطعيم مثل مرفق حلة كوكو الصحي ل�يادة اإلقبال على

اللقاح. ويتضمن ذلك استخدام المركبات المتنقلة التي تخرج يومًيا لمشاركة المعلومات حول اللقاح
مع حث األشخاص المؤهلين للذهاب إ� مرفق حلة كوكو الصحي للحصول على التطعيم. هذه مجرد
واحدة من االستراتيجيات التي تتبعها وزارة الصحة االتحادية. كما وضعت وكالة األمم المتحدة للطفولة

(اليونيسيف) مكانًا ل�يادة اإلقبال على اللقاح حول مراكز التطعيم وقد أسفرت عن نتائج كبيرة.
وبحسب وزارة الصحة االتحادية، فقد زادت تغطية اللقاح بشرق النيل من 5.1 � المائة إ� 47.1 �

المائة منذ بدء االستراتيجيات الجديدة.

وتخرج المركبة المتنقلة إ� المجتمعات أ�بع مرات � اليوم على األقل. وبعد كل جلسة تعبئة، يُرى الم�يد من األشخاص يأتون إ� المنشأة للحصول على اللقاح. و� كل محطة، ال
سيما � المناطق المزدحمة مثل األسواق، يشارك المروجون الصحيون رسائل خاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد، وتوفره، وسالمته، وكفاءته، واألشخاص المؤهلين ومراكز

التطعيم � جميع أنحاء المحلية حيث يمكن إعطاؤه. كما يستجيب المروجون الصحيون لألسئلة ويتعاملون مع الشائعات والمفاهيم الخاطئة التي قد تكون لدى األشخاص، مع تذكير
أولئك المؤهلين للذهاب إ� مرفق حلة كوكو الصحي للحصول على التطعيم. وسأل رجل، "أنا أعا� من مرض السكري. فهل يجب أن أتناول اللقاح أيًضا؟ ". ولحسن الحظ المروجون

الصحيون موجودون لإلجابة على سؤاله وتشجيعه على الذهاب إ� المنشأة لتلقي التطعيم ألنه من بين األشخاص المستهدفين.

األشخاص الذين ت�يد أعمارهم عن 45 عاًما والذين يعانون من أمراض هم من بين السكان المستهدفين بلقاح فيروس كورونا المستجد � السودان. � حالة أخرى، سمع رجل مسن
يعمل � سوق ق�يب اإلعالنات من المركبة المتنقلة وأدرك أنه مؤهل للتطعيم.

بعد التطعيم، يُطلب من األشخاص البقاء لمدة 15 إ� 30 دقيقة للمراقبة. ومع بلوغ الرسائل الم�يد والم�يد من األشخاص، جرى تعديل ساعات العمل � المرفق الصحي لتلبية
الطلب المتزايد. وتواصل اليونيسيف وشركاؤها دعم حكومة السودان للوصول إ� الجميع بلقاح فيروس كورونا المستجد من خالل اعتماد تقنيات جديدة وغير عادية. وقد تلقى أكثر

من 215,000 شخص � السودان جرعتهم األو� من لقاح فيروس كورونا حتى 18 مايو، وفًقا لوزارة الصحة االتحادية. حيث ال أحد � مأمن حتى يجري تطعيمنا جميًعا.

قصة من اليونيسيف، وصلة إ� القصة األصلية

(١٤ يونيو ٢٠٢١)

https://www.unicef.org/sudan/stories/turning-wheels-rally-communities-covid-19-vaccination-khartoum)
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وسائل اإلعالم 

https://www.youtube.com/watch?v=u-NOhqvRuak :عرض هذا الفيديو

تغير المناخ يترك الالجئين اإلثيوبيين عرضة للخطر (ماري ثيرو، المنتج / جوشوا وي�يما، المصور والمحرر / أند�يه تي�يك، مشغل طائرات بدون طيار) مفوضية األمم المتحدة لشئون
الالجئين

(٢٠ مايو ٢٠٢١)

نازحون � الجنينة، يناير 2021، مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين

تحليل 
يعاني نصف النازحين والالجئين من عدم استتباب األمن الغذائي

وفًقا لما أورده برنامج الغذاء العالمي

يعا� أكثر من نصف النازحين و45 � المائة من أسر الالجئين � جميع أنحاء السودان من عدم
استتباب األمن الغذا� وفًقا لتق�ير أنظمة مراقبة األمن الغذا� لل�بع األول من عام 2021 الصادر عن

برنامج الغذاء العالمي. وعلى الرغم من موسم الحصاد فوق المتوسط، لم يتحسن وضع األمن الغذا�
مقارنة بالعام الماضي (الذي كان محصوله سيًئا)، حسبما ذكر تق�ير أنظمة مراقبة األمن الغذا�.
وتشمل المناطق التي تشهد أعلى نسبة انتشار لعدم استتباب األمن الغذا� مجتمعات الالجئين

والنازحين � واليات دارفور وواليات كردفان ووالية النيل األزرق.

ويُشار إ� الضعف االقتصادي بوصفه عامًال رئيسًيا حيث أن 96 � المائة من األسر النازحة و91 �
المائة من أسر الالجئين تصرف أكثر من 65 � المائة من إجما� إنفاقها على الغذاء وفًقا لتق�ير أنظمة مراقبة األمن الغذا�.

� حين كان انتشار سوء االستهالك الغذا� � الجانب األد�، اعتمد أكثر من ثلث األسر على استراتيجيات المواجهة السلبية القائمة على الغذاء والقائمة على وسائل كسب العيش،
مع التركيز على االحتياجات الغذائية الفو�ية واستنزاف أصولها. حيث تشمل معظم استراتيجيات التأقلم مع وسائل كسب العيش الشائعة إنفاق المدخرات وخفض نفقات

االحتياجات األساسية األخرى مثل التعليم والصحة. كما لوحظ اعتماد السوق الكبير على اإلمدادات الغذائية. فغالًبا ما يصل اعتماد السوق على السلع الغذائية إ� أكثر من 90 �
المائة، وكان المصدر المهم اآلخر هو المساعدات الغذائية. ومع تدهور وضع االقتصاد الكلي الذي يتسم بارتفاع أسعار الغذاء والتضخم، تضاءلت القوة الشرائية لألسر بشكل كبير.

(٢٠ مايو ٢٠٢١)

https://www.youtube.com/watch?v=u-NOhqvRuak
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FSMS%20Summary%20Report%20Q1%202021.pdf
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مھمة مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية یقوم مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية بتنسيق االستجابة العالمية لحاالت الطوارئ إل

https://www.unocha.org/sudan
https://reliefweb.int/country/sdn

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/sudan

حول شروط اإلستخدام اتفاقية الخصوصية حقوق الملكية

كما تشمل العوامل المساهمة األخرى عدم االستقرار السياسي الذي طال أمده وجائحة فيروس كورونا المستجد مما أثر سلًبا على وسائل كسب العيش. وكانت األسر التي ترأسها
نساء أكثر عرضة لعدم استبباب األمن الغذا� من األسر التي يرأسها رجال بنسبة 12 � المائة على األقل، ويرجع ذلك � الغالب إ� محدودية الوصول إ� سوق العمل. مع استمرار

األزمة االقتصادية وقرب الموسم األعجف � مايو، من المتوقع أن يتفاقم وضع األمن الغذا� � األشهر المقبلة.

لم�يد من المعلومات، يرجى االطالع على تق�ير أنظمة مراقبة األمن الغذا� هنا

تفاعلي 
السودان: لوحة متابعة األوضاع الناجمة عن فیروس كورونا المستجد 2021

السودان: لوحة متابعة األوضاع الناجمة عن فیروس كورونا المستجد 2021

https://app.powerbi.com/view? :عرض هذا الرسم التفاعلي
r=eyJrIjoiNTJmYTlkZTgtOTgyOC00ZWY1LTlmZDAtNzQ1OTIxNDhjZDIzIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9

(١٦ مارس ٢٠٢١)
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https://www.facebook.com/UNOCHASudan/
https://www.unocha.org/sudan
https://reliefweb.int/country/sdn
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/sudan
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https://www.un.org/ar/sections/about-website/terms-use/
https://reports.unocha.org/ar/about/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FSMS%20Summary%20Report%20Q1%202021.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTJmYTlkZTgtOTgyOC00ZWY1LTlmZDAtNzQ1OTIxNDhjZDIzIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTJmYTlkZTgtOTgyOC00ZWY1LTlmZDAtNzQ1OTIxNDhjZDIzIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9

